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Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2007-02-26.

Närvarande : Tommy Andersson, Eva Appelgren, Bengt Cedell, Gillis Hiller, Sture Larsson,
Bengt-Erik Mattisson, Åke Nivre, Pertti Pennanen, Åke Rosenquist, Veine Sjödahl och Anders
Jansson.
Förhindrade : Curt Bergman, Inge Gustafsson, Göran Kullving, Nils-Erik Mattsson, Ivar
Skogseid och Kenneth Wantzin.

1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Bengt öppnade mötet och hälsade välkommen.
1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet godkändes.
1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Pertti valdes att justera
dagens protokoll.
1.5. Årsmötet 29 mars. All dokumentation inför årsmötet presenterades och diskuterades.
Utskick av kallelse till årsmötet och förslagen till stadgeändringar kommer att ske till
medlemmarna. Övrig dokumentation kommer från den 15 mars att finnas tillgänglig på
hemsidan.
Valberedningens förslag är inte komplett. Det svåra är att hitta en ordförandekandidat.
Valberedningen vädjade om hjälp med att finna en lämplig ordförande.

2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Resultatet för årets två första månader är -2 kkr. Föreningens
ekonomi är dock fortsatt god.
2.2. Förhandlingar 2007. Kontraktet med Almi måste förlängas. Diskussion initieras.    Anders
Bengt rapporterade att föreningen fått 125 kkr. från Sparbankens Näringslivsstiftelsen att
använda för Unga spekulerar, Unga forskare, Finn upp och Snilleblixtarna.
2.3. Medlemsuppföljning. 199 poster finns i medlemsförteckningen.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Nästa utskick kommer att äga rum inför årsmötet.

3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Kommande aktivitet är som tidigare nämnts årsmötet den
29 mars klockan 18.30 på Kreativum.
I april planeras ett studiebesök på Uddcomb Engineering AB.
I maj planeras en temadag.
Vid nästa styrelsemöte återkommer aktivitetsgruppen med planerna inför hösten.
3.2. Idérådet och mentorerna. Säsongen har startat lite trögt med endast en uppfinnare på det
första Idérådet och en till mötet i morgon. Dock har Almi önskat att Idérådet gör två ToMö.
3.3. Hemsidans skötsel. Eva visade sitt förslag till hemsida; strukturen samt innehållet. Förslaget
vann styrelsens gillande. Vissa detaljer diskuterades. Denna diskussion kommer nu att fortsätta
via Internet. Styrelsemedlemmarna uppmanades, och lovade!!, att gå in på
www.evasresor.se/kretefo och noggrant läsa igenom förslaget och skyndsamt maila förslag till
förbättringar till Eva.
3.4. Kreativa Blekinge. Edestadsyxan kan inte komma in på Kreativa Blekinge förrän ägarna ger
klartecken till marknadsföring.
3.5. Besöksvärdar. För närvarande hög aktivitet.
3.6. Hantverksgruppen. Gillis rapporterade om att utställningen om Storm P håller på att ta form.
Möjligen kan utställningen vara klar till årsmötet.
Styrelsen anslog 3.000 kronor till belysning av konstverken i utställningshörnan i Kreaficum.
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3.7. Kreativum. Bengt berättade att under sportlovsveckan hade det varit många besökare på
Kreativum, noga räknat 2088 personer. Vidare hade Kreativum haft sitt första möte med sina
”Stödjare” (= Sparbanken, kommunen, fastighetsägarna )
3.8. Unga Forskare, 3.9. Finn Upp, 3.10. Snilleblixtarna. Unga forskare kommer att genomföras
22-23 mars och Finn Upp/Snilleblixtarna den 8 maj. I samband med FinnUpp/Snilleblixtdagen
kommer den nya stationen Fotosyntesen att invigas.

4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Åke rapporterade att SUF i sitt senaste utskick puffar för Rättsskyddsförsäkring för
uppfinnare samt Uppfinningar till salu. Röstetal inför årsmötet den 21-22 april är också aktuellt.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget ytterligare att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. KTFB har betalt årsavgiften till uppfinnarverkstaden.
Årsmötet äger rum den 6 mars.
4.4. Kemistsamfundet. Närmast på Kemistsamfundets program är ett föredrag om regalskeppet
Wasa som drabbats av svavel som ombildas till svavelsyra och som angriper trävirket.

5. Övriga frågor.
5.1. Inventor Focus.nu. En organisation som finns på nätet och ger service till bland annat
uppfinnare. De vill ha KTFB som medlem. Första året är avgiftsfritt. Utvärderas. Anders
5.2. Ska föreningen aktivt arbeta för att få fler företagare som medlemmar? Frågan väcktes av
Eva i samband med arbetet att skapa hemsidan. Företagarna skulle kunna vara en lämplig
målgrupp i så fall. KTFB skulle kunna hålla ett föredrag på Företagarnas månadsmöte.
5.3. Medlemsavgiften. Styrelsen beslöt att inför årsmötet föreslå att årsavgiften för 2008 ska vara
oförändrad.

6. Nästa sammanträde och avslutning.
Årsmöte äger rum den 29 mars
Mötet avslutades.

Justeras

Anders Jansson Bengt Cedell Pertti Pennanen
Sekreterare  Ordförande

Bilagor:
Resultat- och balansrapport.


